
  يشمل كل أشهر احلرم ؛ وعددها ؟  الشيخ :

  أربعة ؛ الطالب :

  ما هي ؟ شيخ : ال

  ذو القعدة ، ذو احلجة ، حمرم ، رجب .طالب : ال

حيرم فيه القتال فيأمن الناس يف أسفارهم  ما وجه كون هذه األشهر قياما للناس ؟أحسنت متام ,  الشيخ :

   اجلديد اآلن .نبدأ الدرس  وأوطام ألا أشهر حمرتمة .

" ذلك " املشار إليه " اجلعل  (( ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))قال اهللا تعاىل: 

 (( لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))بل هو عن علم  ؛ له" يعين جعلنا ذلك ال عن ج

ربعة من املصاحل فجعلها اهللا قياما للناس ؛ وإمنا ذكر اهللا هذا من فقد جعل اهللا تعاىل ذلك عن علم مبا يف هذه األ

(( يعلم ما في وقوله:  أجل أن يطمئن الناس أن اهللا جعلها قياما وهذا اجلعل صادر عن علم من اهللا عزوجل .

" ما " من صيغ العموم فيشمل كل ما يف السموات واألرض ؛ و" السموات "  السموات وما في األرض ))

(( قل من رب السموات السبع ع السماء ، وعددها سبعة ثبت ذلك يف القرآن والسنة ، قال اهللا تعاىل: مج

جاءت باإلفراد لكن  (( األرض ))يف هذا ؛ وقوله:  ةوالسنة متواترة يف هذا أو مشهور  ورب العرش العظيم ))

من املعلوم أن املثلية هنا ال  ))(( اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن عددها سبع لقوله تعاىل: 

، ميكن أن تكون يف احلجم والسعة وما أشبه ذلك للفرق العظيم بني السماء واألرض ؛ لكن املثلية يف العدد 

( من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه اهللا به يوم القيمة من سبع املثلية يف العدد بدليل ما جاء يف السنة: 

(( أن اهللا بكل أي ولتعلموا أيضا  (( وأن اهللا )) ا اجلنس فيشمل األراضني السبع . إذا األرض املراد أراضين )

عزوجل ، إن اهللا بكل شيء عليم ال خيفى عليه شيء وعلم اهللا تبارك وتعاىل من صفاته الذاتية  شيء عليم ))

ذلك من األزل ال يطرأ على علمه يزل عليما ب فهو عامل مبا يكون إىل يوم القيمة وإىل ما وراء يوم القيمة ، وهو مل

يف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: أن اهللا سبحانه وتعاىل عظم هذه الكعبة  سبحانه وتعاىل قه جهل نسيان وال يسب

ومنها: أن هللا سبحانه وتعاىل أن يفضل ما  املشرفة ، حيث جعلها قياما للناس تقوم ا أمور دينهم ودنياهم .

(( ولقد فضلنا بعض النبيين على مر معلوم وله أمثلة يف القرآن و السنة ، قال اهللا تعاىل: ؛ وهذا أ شاء من خلقه

    (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ))وقال تعاىل:  بعض ))


